Financieel jaaroverzicht 2016 Stichting Atiy Nederland (Atiy)
ontvangsten
01-01-2016 beginsaldo
donateurs
incidentele giften
giften salarissen leerkrachten
giften voetbaltrainingen
giften gezinshulp
kruispost Tristan Foundation
kerstpakkettenactie
websitedonaties (Targetpay)
kas/bank

8384,74
4348,34
43115,18
900
240
900
3625
445
2182,41
770

64910,67

uitgaven
Bolivia projectuitgaven
Bolivia projectbegeleiding
salarissen leerkrachten
voetbaltrainingen
gezinshulp
Kasa Huasa school & voorraad
kruispost Tristan Foundation
kerstpakketten
koorgeld Viva Voce naar Bolivia
doorboeking incidentele posten
vrijwilligersdag 2016
bevrijdingsfestival standgeld
promotiemateriaal
bankkosten
naar spaarrekening
31-12-2016 eindsaldo

12758,45
4200
900
240
720
2570
3625
915
895,92
1095
1080
25
123,7
33,6
30000
5729
64910,67

Toelichting op posten:
Ontvangsten
• Donateurs: particulieren die structureel een financiële donatie doen.
• Incidentele giften: eenmalige giften die door particulieren, scholen en bedrijven op
eigen initiatief doen. In 2016 zijn er veel initiatieven genomen door diverse mensen
die aanzienlijke giften hebben opgeleverd voor Atiy. Er is een “sponsor” fietstocht
georganiseerd door Joost Schreurs van Monschau naar Sint Odiliënberg met een
mooi sponsorbedrag als opbrengst voor Atiy. Het Jacob Roeland Lyceum uit Boxtel
heeft met een groep leerlingen de projecten in Bolivia bezocht en ook met diverse
activiteiten geld ingezameld voor projecten van Atiy. Rolf Middendorp heeft jaren
geleden als vrijwilliger bij Atiy in Bolivia gewerkt en nu is hij werkzaam bij Google.
Hij heeft binnen het bedrijf een spinningactie georganiseerd waarmee hij een flink
bedrag heeft opgehaald voor Atiy, dat nog aangevuld werd door zijn werkgever. Het
koor Viva Voce uit Raalte heeft het initiatief genomen om diverse optredens te
verzorgen waarmee zij vele donaties hebben verworven voor de projecten van Atiy.
Er zijn een aantal mensen die verjaardagen, jubilea of andere feesten hebben
georganiseerd waarbij ze, in plaats van een cadeau, giften hebben gevraagd voor
Atiy.
• Geoormerkte giften (salarissen leerkrachten, voetbaltrainingen, gezinshulp):
particulieren en bedrijven doneren een bedrag dat zij oormerken voor dit specifieke
onderdeel.
• Kruispost Tristan Foundation: een aantal leerlingen die het schoolprogramma van
Atiy hebben doorlopen kunnen daarna een praktijkstudie gaan volgen. De Tristan
Foundation ondersteunt deze jongeren financieel door bij te dragen in hun
studiekosten. Atiy heeft in 2016 donaties ontvangen voor jongeren die door Anna
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Haarman bij de Tristan Foundation waren voorgedragen. In 2016 zijn drie maal
bijdragen via Atiy naar de Tristan Foundation geboekt. Vervolgens heeft de Tristan
Foundation deze donaties via Anna Haarman naar de betreffende studenten
gestuurd. De afspraak is gemaakt dat dergelijke donaties voortaan niet meer via Atiy
worden gestuurd, maar rechtstreeks naar de Tristan Foundation worden geboekt.
Kerstpakkettenactie: in november en december zijn via de website en door
voormalige vrijwilligers diverse acties opgezet om geld te verwerven voor
kerstpakketten in Bolivia.
Websitedonaties: mensen kunnen via een bezoek aan de website via een button
anoniem een donatie doen op rekening van Atiy.
Kas/bank: er zijn contant gelden ontvangen door de verkoop van
promotiematerialen, dat is gestort op rekening van Atiy.

Uitgaven
• Bolivia projectuitgaven: Uitgaven aan materialen voor onderhoud van de school in
San Antionio de Buena Vista en in Kasa Huasa. Daarnaast zijn er ook uitgaven gedaan
aan schoolmaterialen, en voor de diverse projecten zoals het tuinbouwproject,
eetzaalproject en de huiswerkbegeleiding.
• Bolivia projectbegeleiding: er wordt ieder kwartaal € 1050,- overgeboekt voor de
diverse kosten die door Anna ten behoeve van de begeleiding en coördinatie van de
projecten moeten worden gemaakt.
• Geoormerkte uitgaven (salarissen leerkrachten, voetbaltrainingen, gezinshulp):
particulieren en bedrijven hebben donaties gedaan die zij oormerkten voor deze
uitgaven.
• Kasa Huasa school & voorraad: in 2016 zijn er twee nieuwe lokalen gebouwd bij de
school Bolivia-Holanda en zijn de voorraden van schoolmaterialen aangevuld.
• Kruispost Tristan Foundation: zie toelichting onder ontvangsten.
• Kerstpakketten: donaties die geoormerkt waren voor de kerstpakketten die door
Anna in december worden uitgedeeld.
• Koorgeld Viva Voce: het koor heeft met een aantal optredens geld ingezameld
waarvoor naaimachines zijn gekocht voor het praktijkonderwijs binnen de school in
San Antonio de Buena Vista.
• Doorboeking incidentele posten: Er zijn specifieke schenkingen ontvangen voor
studiekosten van een leerling van de Atiy-school, een weeshuis in Cochabamba en
kerstpakketen die gezamenlijk zijn doorgeboekt naar de rekening die door Anna
wordt beheerd.
• Vrijwilligersdag: in september werd door Atiy voor alle vrijwilligers die in de loop
der jaren zich ingezet hebben voor Atiy een bijeenkomst georganiseerd in Utrecht
met live-muziek en Zuid-Amerikaanse hapjes.
• Bevrijdingsfestival: Atiy heeft in Roermond met een kraampje deelgenomen aan het
festival om de naamsbekendheid van de stichting te vergroten en nieuwe donateurs
te werven.
• Promotiemateriaal: voor de verkoop tijdens sponsoracties zijn diverse
promotiematerialen aangeschaft.
• Bankkosten: deze kosten brengt de bank in rekening voor pasgebruik en
dienstverlening.
• Spaarrekening: om een reserve op te bouwen voor onvoorziene omstandigheden is
een bedrag overgeboekt naar een spaarrekening. Er is in 2016 een heel groot bedrag
ontvangen uit een nalatenschap waarbij de erflater heeft aangegeven bij testament
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dat het geld bedoeld is voor de projecten van Atiy ten behoeve van de kinderen in
Bolivia.
Beloningsbeleid Stichting Atiy Nederland
De bestuursleden van Atiy verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en
ontvangen daarvoor geen vacatiegelden. Daadwerkelijk gemaakte administratieve
kosten worden gedeclareerd. Voor het uitvoerend bestuurslid in Bolivia, Anna Haarman,
geldt dat zij ieder kwartaal een bijdrage ontvangt ter tegemoetkoming in de kosten zoals
reiskosten en overige kosten die zij moet maken in het kader van de begeleiding en
coördinatie van de projecten.
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